
JACOB VAN DER DOES 

EN ZIJNE BESCHRIJVING VAN 's GRAVENHAGE. 

DOOR 

J. G. FREDERIKS. 

IJN 5 Mei 1641 werd in de Groote kerk te 's Gravenhage 

gedoopt JACOB, zoon van Mr. WILLEM VAN DER DOES en 

, WILLEWINA VAN DEN HONERT. De vader was drie jaar 

vroeger advocaat geworden en had zijne studien te Leiden 

voltooid, nadat hij er sedert Februari 1 6 34 zich op de rechten 

had toegelegd, waarmede hij als een jonkman van 20 jaar 
was aangevangen. De moeder behoorde tot het Dortsche 

geslacht en was dus van goede verwantschap; twee harer broeders woonden in 

de Hofstad: JOHAN, burgemeester van Hollands eerste stad, herhaaldelijk in 

buitenlandsche zendingen benoemd en van 1663 tot aan zijn' dood in r667 raads- 
heer in het Hof va n Holland. De andere broeder, Mr. THOMAS, was wagenmeester- 

generaal en is bekend als een geleerd man; in 1672 werd hij door een vaandrig 
met doodelijk gevolg opzettelijk verwond. Mr. WILLEM VAN DER DOES is als 

burgemeester der hofplaats overleden; hij was een zoon van Tdlr. JACOB VAN DER 

DOES, eerst advocaat en als griffier en raad van den Prins van Oranje gestorven ; 
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zijne vrouw BEATRIX VAN SYPESTEYN was eene dochter van dien heer van Hil- 

legom, welke als de oom van JAN DE WITT voorkomt in de particuliere geschie- 
denis van dezen staatsman. En zoo komen wij tot personen, die reeds v66r het 

ontstaan der Republiek in Den Haag worden gevonden in voorname ambten. 

Blijkens de wapens, die zij gebruikten, waren zij eveneens vermaagschapt aan 

hunne naamgenooten te Amsterdam, zelfs voor den overgang, als aan machtheb- 

benden in andere Hollandsche steden tot in de achttiende eeuw. Hunne wapens 

kwamen, behalve eenig verschil in de kleuren, overeen met dat der heeren van 

Noordwijk en het was niet ongewoon allen te beschouwen als bloedverwanten 

dezer heeren in de ridderschap van Holland en als vermaagschapt aan de beide 

DOUSA'S. Een der heeren VAN DER DOES uit de hofplaats, ook een JACOB, is in 

denzelfden tijd als Mr. WILLEM in het bestuur geweest. Misschien was hij dezelfde, 
met wien de dichter verward is, hoewel hij tot den leeftijd van diens vader 

behoort; hij moet omstreeks 1618 geboren zijn, werd advocaat in 1645, en is na 

zijn' dood als burgemeester vervangen in April 1666. De verwantschap van' 

Mr. JACOB en Mr. WILLEM, die soms' in hetzelfde jaar schepen of burgemeester 

waren, is volgens de Haagsche privilegien eenvoudig bestaanbaar, omdat het 

tegendeel geen voorwaarde is tot benoeming en verkiezing. Maar in geen geval 
is deze burgemeester dezelfde als de dichter, met wien hij steeds verwisseld werd. 

JACOB VAN DER DOES, die thans gemakkelijk te onderscheiden is als ge- 
boren in 1641 uit WILLEW en diens echtgenoote WILLEMINA VAN DEN HONERT, 

moet naar 't gebruik in sommige kringen, reeds vroeg bestemd zijn geworden tot 

het ambtelijk leven. Naar de gewoonte van dien tijd en in zijn' stand, veelvul- 

diger dan wel gedacht wordt, werd hij afzonderlijk opgeleid in de klassieke studien, 
maar onder het toezicht zijner beide geleerde ooms. Mr. THOMAS, "die de funda- 

damenten van (z)ijne hoofd-studien heeft geleid, maer oock geraden heeft, (zich) 
in (z)ijne ledige uuren wat in de Poesie te oefenen", had meer gelegenheid om 

zich met die leiding te belasten, dan zijn broeder, de burgemeester, diplomaat 
en raadsheer, die ook niet zoo in den roep van geleerdheid stond. 

De jonge en blijkbaar goed onderwezen en voorbereide neef ging niet 

studeeren. Het is zeker, dat hij nooit "'s Lants Universiteyt" te Leiden bezocht 

heeft, gelijk zoovelen zijner standgenooten, ook op kinderlijken leeftijd, en evenmin, 

dat hij na eene niet ongewone schijnvertooning van academische vorming een' 

graad verwierf. Bijgevolg is hij geen advocaat voor het Hof van Holland 

geweest en heeft hij derhalve als zoodanig geen eed afgelegd, die dan ook in 
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het Eedboek op het Rijksarchief niet te vinden is. Dat niet bezitten van dezen 

graad en titel zou geene vermelding behoeven, als hem die "qualiteit" niet, soms 

met een zweem van gezag, toegedicht was. Immers de man zelf noemt zich 

Rechtsgeleerde, dat bij practizeerende advocaten, doctoren in de beide rechten, 
vaak geschiedt; evenwel matigt zich JACOB niet aan om Mr. voor zijn' naam te 

plaatsen. Anderen, en naar onze denkwijze met een' schijn van officieel gezag, 
hebben deze dwaling doen ontstaan en bevestigd of ten minste gaande gehouden. 

Al is deze burgemeesterszoon met de leiding zijner ooms niet geraakt tot · 

het, soms begeerlijke, soms noodige en hier te lande gewone, Mr., hij had in elk 

geval getoond den raad van oom THOMAS op te volgen om zich "wat" in de 

dichtkunst te oefenen en had daarin tamelijk veel ijver betoond, gelijk wij zullen 

zien. Kennelijk had hij zich niet onttrokken aan het verkeer in zijnen kring en 

aan de genoegens van het Haagsche leven. De uitingen van zijn gemoedsbestaan, 
in zijne letteroefeningen van een twintigjarigen leeftijd, getuigen gunstig van 

godsdienstige en ernstige denkwijze. Intusschen werd zijne toekomst niet uit het 

oog verloren, eerst door eene weloverlegde vermaagschapping, daarna door het 

streven naar een goed ambt, beide naar de gewoonten van zijn' stand en gesteund 
door het stelsel, dat in de regeerende familicn tot de minder gunstig aangeschreven 
misbruiken geleid had. Eerst sloot hij een verstandig overgelegd huwelijk, waarvan 

de inschrijving ten ondertrouw leerrijk is en aldus luidt: 

Ondertrouwd 30 October, getrouwd 16 November 1667.. 

JACOB VAN DER DOES, advt. voor den Hove van Hollandt, met 

. HESTER PIETERSONS, beyde woonende alhier in 's-Gravenhage. 

Men ziet, dat in een officieel register opgaven kunnen voorkomen, die niet 

altijd vertrouwbaar zijn. Het praedicaat is naar waarheid weggelaten, doch de 

nooit verworven titel staat duidelijk in het ambtelijk boek, dat anders bewijskracht 
zou hebben. De achttienjarige bruid -- zij was den 20 Januari 1649 gedoopt - 
was een buurjuffer, woonachtig aan de overzijde van het Lange Voorhout, en de 

dochter van ANTHONIE PILTERSON, thesaurier van Den Haag en van CATHARINA 

COENEN, wier familie hofbetrekkingen vervulde sedert de dagen van Prins 

MAURITS. Bij zijne benoeming tot burgemeester legde PIETERSON zijn ambt neder, 
dat wij thans zouden gelijk stellen met de betrekking van gemeente-ontvanger; 

zijn naam komt later voor in de Geschiedenis van ons Zeewezen: onder zijne 
verwanten zijn vlagofficieren van beteekenis. De gebeurtenissen van 1672 waren 

ongunstig voor den Burgemeester. Evenals hij bij de instelling der Stadhouder- 

looze regeering in ?65 ? op 't kussen gekomen was, eindigde deze loopbaan met 

den ommekeer in genoemd jaar. De Prins besloot den 3 September ?6?2 tot 



76 

zijne "excusatie" en dat is volgens DE RIEI?lER? die in deze zaken thuis was, niets 

minder dan "afsettinge". De omwenteling was echter gunstig voor VAN DER DOES, 
die nu benoemd werd tot thesaurier van Den Haag, gelijk hij gebleven is tot aan 

zijn' dood. In zijne aanstelling wordt hij Mr. betiteld. 

Het huwelijk met HESTER PIETERSON duurde niet lang. De Trouwlegger 
. van Den Haag bevat de volgende inschrijving, onder dagteekening van den 

27 November 1678 : 
' 

. JACOB VAN DER DOES, wedr, tresaurier deser stede, met SARA POPTA, 
. woonende tot Amsterdam. 

Op den kant staat: bij att(estatie) van Amsterdam. 

Het kerkelijk inteekenboek aldaar heeft op 4 November 1678 : 

Schravenhagen. 
de heer JACOB VAN DER DOES van sgravenhage, en thesaurier van 

_ deselve plaats. out 36 jaren, wedr. van HESTER PIETERSON, en Juffrouw 
SARA POPTA, op de heeregraft, ouders doot, met de heer JACOB POPTA, 
out schepen deser stad. 

' 
Acte verleent den 23 Nov. 1678. 

Uit dezen echt werd een kind geboren, dat den vader overleefde. Om 

het aanzien der verwanten te doen kennen, volgt de inschrijving van den doop: 
' 

23 Februari 168 r . 

Een kint gedoopt van JACOB VAN DER DOES, tresarier alhier, ende 
SARA POPTA; kint JACOBA CATHARINA. Peter de Heer JACOB DE GRAEFF, 

out-schepen der Stadt Amsterdam; JACOBUS POPTA, out-schepen der 
selver steede; Mevrouw WILLEMINA VAN DEN HONARDT, wed, de Heer 
ZVILLEM VAN DER DOES, burgemeester alhier; Mevrouw GEERTRUYT 

PIETERSON, vrouwe van 's-Gravemoer. 

. Bij den doop van dit kind was de vader overleden. Het doodenregister 
der Groote kerk heeft op den 25 September i 680 : 

Een graff geopent voor den thesaurier VAN DER DOES. 

De luiboekjes geven onder dezelfde dagteekening het bewijs, dat hij begraven 
werd als een aanzienlijk en bemiddeld man en tevens dat 40 gulden betaald werd 

voor het ophangen van zijn wapenbord. 
Het kantoor werd voor het weeskind gedurende het dienstjaar aangehouden 

onder toezicht harer voogden. 
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Met uitzondering van een huwelijksgedicht op de echtvereeniging van den 

Prins-Stadhouder en Prinses MARIA VAN YORK, bestaat eene verzameling, die 

,,Alle de Werken van JACOB VAN DER DOES" zouden kunnen hseten. Het is 

eene samenvoeging zijner gedichten in 66n' band, met een door SD10? FoKKE 

in 1747 gegraveerden titel in mythologischen stijl en zoo in den handel gebracht t 

door JOHANNES SbSITS, die zich in 1744 als ingeboren poorter te Amsterdam had 

gevestigd. De Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde bezit dezen bundel, 
waarin het titelblad ontbreekt van het laatste stukje, dat evenwel het ou dste is, 
want de tijdrekenkundige orde is bij het binden niet in acht genomen. Hierdoor r 

kan niet worden nagegaan, of het stukje het jaartal 1661 op den titel heeft, zo oals 

opgegeven is in strijd met de omstandigheid, dat er een trouwdicht van het 

volgend jaar in voorkomt. De dichter was toen twintig jaar; het was zij n 

eersteling. Hij gaf slechts 18 bladzijden in kwarto, doch belooft aan "de Juffers 
" 

ecn "boeck haest eens soo groot", als zijn gewrocht, Mengelgedichten geheeten' 

gunstig wordt opgenomen. Een paar trouwrijmen bevatten een staaltje der bekende 

toespelingen en wel van een gering allooi; jammer voor den jonkman, die zich in 

zijne geschriften gunstig doet kennen, ook ten aanzien der goede zeden, waarmede 

bruiloftspoeten van den ouden tijd het zoo nauw niet namen. Anders is het 

stukje wel waard om ingezien te worden, namelijk uit een historisch gezichts- 

punt beschouwd. 

Een tweede bundel is wel niet de beloofde, die den dubbclen inhoud van 

zijn' eersteling zou hebben, daar het 102 bladzijden telt. Het is een "Geestelyck 
en Wereltlyck Tyt-verdrijf" en uitgegeven bij ADRIAEN VLACK, 1663. Dit 

gewrocht van den 22-jarigen poeet is opgedragen aan een' neef van grootmoeders - 

zijde, Mr. PIETER BOELEN, ridder-baronet, - als de Ridder BVUL?:NS genoegzaam 
bekend, heer van Cronesteyn aan de Lammensvlietsclie Schans en van Leeuwen- 

daal bij Rijswijk. Daar hij hoogbejaard, kinderloos en rijk was, moet deze 

opdracht verklaarbaar zijn; misschien kon 't Geestelijcke den ouden heer nuttig 
en aangenaam zijn, - wereltlijcks is er trouwens weinig in. Het stichtelijke was 

meer geschikt voor Dns. VAN VOLLENHOVE dan voor een Haagschen jonker, die 
in het vorige boekske nog iets verder in de bruiloftspoezie gegaan was, dan zelfs 

aan het guitigste dichtsoort geoorloofd is. Om er iets van te zegg en, zij het 

genoeg, dat de berijming van al de 31 I kapittels der Spreuken Salomon's vrij 

goed is uitgevallen. , 

De klassieke opleiding, door JACOB VAN DER DOES genoten, kon, bij zijne 
bescheidene, maar onmiskenbare dichtergave en bijzonder in zijn' tijd, niet nalaten 
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hem te brengen tot de tooneel-poezie "naar de maniere der Ouden". Hij heeft 

dan ook twee stukken vervaardigd en uitgegeven; ofschoon het veelal onmogelijk 
is uit het drukjaar te besluiten tot den tijd der samenstelling, kan hier gewezen 
worden op de bijzonderheid, dat het oudste zijner tooneelwerken het licht zag, 
toen de schrijver 20 jaar was en dat wij het gevaar kunnen ontwijken om de 

onrijpheid dezer gewrochten te laten onderstellen. Beter dan de beoordeeling 
daarvan over te laten aan degenen, die zich op de vergelijkende studie der dra- 

matische voortbrengselen onzer letterkunde achten wij niet te kunnen doen, en 

bepalen ons daarom tot de vermelding der titels: 

Tragedio, ofte ongeluckige liefde Van de Koninginne Dido. Gelyck 
die voor de eerste mael verthoont is in 's Gravenhage by de 

Compagnie van JAN BAPTISTA VAN FORNENBURG. Gedruckt by 
ADR. VLACK, I66I. 

Tragedie van Dido, Den Tweeden Druck verbetert, 1663. 
.. [Zelfde titel als de uitgave van 1661.] Tot Leiden, 1697. 

Het Houwelick tusschen Aenaeas ende Lavinia, 's-Gravenh. ADR. 

VLACQ, 1663. 

Het eerst opgegeven stuk is opgedragen aan Mr. THOMAS -, het tweede 

aan Mr. JOHAN VAN DEN HONERT. Dido noemt hij in zijne toewijding zijne 

,,eerste vrucht"; het andere stuk heeft eene overdeftige dedicatio in 't Latijn. 

Beide, evenals de reeds genoemde bundeltje en zijn nog te beschrijven hoofdwerk, 

zijn door hem op het titelblad voorzien van de "qualiteit" Rechts-Geleerde achter 

zijn' naam; eene aanwijzing, waarvan wij de strekking en het rechtmatig gebruik 

nog niet gevonden hebben. 

Vier jaren nadat het Tijdverdrijf en het tweede tooneelstuk was uitgegeven, 

zag een nieuwe en omvangrijke dichtarbeid van dezelfde hand het licht, een boek, 
dat twee en een kwart eeuw zijn waarde heeft behouden. Op het titelblad staat: 

'sGraven-Haghe, Met de voornaemste plaetsen En Vermaecklyck- 
. heden, door JACOB VANDER DOES, Rechts-geleerde. In 's Gra- 

ven-Haghe By HERMANNUS GAEL, Boeckverkooper woonende 
. in de Hof-Straat, in den Konincklijcken Bybel, 1668. Met 

_- - Privilegie. 

Van dit privilegie wordt een uittreksel op de keerzijde van den titel ge- 

vonden, waarbij de Staten van Holland en West-Friesland den 26 September 1667 
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uitsluitend en voor den tijd van 15 jaren het recht verleenen om dit werk te doen 

drukken binnen hun gebied aan ,,Mr. JACOB VANDER DOES, Advocaat voor den 

Hoven van Hollandt"; een bewijs, hoe met titels werd omgesprongen ter secretarie 

van dit gewest. 
Vreemd genoeg verscheen het boek nog eens in het volgend iaar, doch 

zonder het extract van 't octrooi. De titel heeft deze bijvoeging: 

' , en met verscheyde Coopere Plaaten verciert. In's Gravenhage, 

by JOH. TONGERLOO, Boeckverkooper woonende in de Venestraat 

inde Thien geboden, 1668. Met privilegie voor 5 Jaren. 

De mij bekende exemplaren der editie bij GAEL bevatten dezelfde illustra- 

ticn als die bij TONGERLOO: een' plattegrond van Den Haag, eigenhandig gewaar- 
merkt door den vervaardiger, C. ELANDT - hij onderteekent ELANDTS - en 

voorzien van de wapens der heeren van het Bestuur der Hofplaats, aan wie ook 

het boel; is opgedragen. De ontwerper is tevens uitgever der kaart, die het 

jaartal 1667 draagt. De vijf plaatjes zijn ongenommerd, maar voorzien van de 

aanwijzing der bladzijde, waar ze behooren; alle zijn geteekend met den naam 

van genoemden C. ELANDT. Zij stellen voor: het Voorhout, het Hoff, 't huys te 

Riswyck, de Nieuwe Kerck en Schevelinck. In sommige afdrukken moeten nog 
meer illustration, en wel van eene andere hand, voorkomen. 

In I700 kreeg men van dit dichtwerk een "Tweeden druck" bij ABRAHAM 

TROYEL, een andere titeluitgave van TONGERLOO, die dus den Auteur niets 

meer aangaat. 

De notaris DE CRETZER gaf in 1711 ook eene beschrijving zijner woon- 

plaats uit; zij heeft geringe waarde; Mr. JACOB DE RIEMER deed in I730 het 

eerste, en tien jaar later het tweede deel van zijn voortrenelijken arbeid het licht 

zien. Maar deze kundige man was in 1678 te Noordwijk geboren en kwam eerst 

in I700 als advocaat in Den Haag. VAN DEAR DOES was toen al 23 jaar dood; 

zijn dichtwerk was reeds 33 jaar vroeger uitgegeven. Zou de jonge advocaat de 

aanleiding zijn geweest, dat TROYEL het een weinig verouderde boek opnieuw te 

voorschijn bracht? _ 

Wie een weinig met het onderwerp bekend is, ontdekt spoedig, dat onze 

Auteur niet veel heeft mede te deelen; het zijn meestal berijmingen der door 

hem geraadpleegde schrijvers: GUICCIARDINI, BOR, enz.; nieuwe denkbPelden zijn 
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schaarsch en aan den voet der bladzijden citeert hij c1assieken, verreweg meest 

Latijnsche, waarvan hij zelf erkent, dat er drukfouten "ingeslopen" zijn. Niettemin 

heeft hij een en ander goed waargenomen en menige zaak besproken, die bij den 

tocnemenden omvang en de voorbeeldelooze ontwikkeling en verfraaiing zijner 

geboorteplaats vermelding verdiende. Zijne oyeral blijkbare ingenomenheid met 

Den Haag, versterkt door een weinig poetische verrukking, geeft soms kleur aan 

zijne tafereeltjes. Vooral lag een deel zijner kracht in beschrijvingen. DE 

die anders de hartstochtelooze bedaardheid zelve verpersoonlijkte, doch niet ontbloot 

was van kunstzin, erkent, dat VAN DER DOES oog had voor de kleine schilde- 

rijtjes, waartoe vooral de bloem-, vrucht- en groentemarkten de stof leverden. 

(Beschrijving van 's-Gravenhage, II, 442.) 
' 

Wat aan den openbaren weg onder zijne oogen en onder die zijner onmid- 

dellijke voorgangers in leeftijd plaats had, betrof de belangrijke verfraaiing zijner 

woonplaats. Ondernemingsgeest en welvaart hadden en gaven een grooten steun 

aan de bouwkundigen en onder deze was PIETER POST de voornaamste, de in 

1669 overleden vriend van Hu?rGE?'?. Van een zijner gelukkig volbrachte ont- 

werpen, zegt onze dichter : 
' 

- , die dat heeft gesticht, die thoont aan alle kant, 
. Dat hy getimmert heeft met oordeel en verstant, . 

En datter nict(s) en is lichtveerdigh opgesmeten, 
Hetgeen dat POST niet had wel driemael afgemeeten, 
En dat een ieder zich wou dragen naer dien raedt, 
Soo sach men soo veel wangebowven niet langs straet. (Bl. 

Hij woonde in zijn eigengebouwd huis op de Amsterdamsche Veerkade, 

thans nr. 13. Het was een stevig huis en gaf een denkbeeld van de vinding der 

bouwmeesters, waar die voor eigen gebruik werkzaam was. Zijn plan van het 

destijds nog nieuwe Hofje van Nieuwkoop wordt hier omstandig beschreven, en 

niet minder uitgebreid is het artikel van de Nieuwe Kerk, bekend omdat zij zonder 

pilaren gebouwd is. Overigens is onze Dichter evenmin op de hoogte van het 

werk en zijn' ontwerper, als DE RIEVZEr,, zoodat beiden in dezelfde bewoordingen 
hunne bewondering uitdrukken over het kunstgewrocht. 

Het Goudenleerhuis in 't `Vesteinde was toen in de opkomst van zijn vrij 

hortstondig bestaan; dit kamerbehangsel was destijds zeer in achting; het Haagsche 
in bijzonder aanzien en de Dichfer prijst dit uitbundig. Met zijne lezers bezoekt 

hij in dezelfde straat den portretschilder MYTENS. Wij kennen dezen niet genoeg 
om hem van andere leden zijner familie goed te onderscheiden; in de schilder- 

boeken en hunne uitschrijvers heet hij JOHANNES, de zoon van DANIEL; hij zelf 

teekent zijne stukken J. A. MYTENS - aldus de portretten van CORNELIS 
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TROMP en zijne vrouw in het Rijksmuseum; doch zeker is hij door EMILE DE 

MONTfGUT niet duidelijk omschreven, (Revue des Deux Mondes, 1869), als "ce 

peintre au doux nom" [Mitaine] 1). Ook aan de ateliers - schilderswinkels, zeiden 

die stakkers der I7de eeuw van hunne werkplaatsen - van HANNEMAN en 

DE BAEN werd een denkbeeldig bezoek gebracht. Het is daarna overbodig te 

zeggen, dat aan de kunstvolle Statenkamers op het Binnenhof, met de stukken van 

genoemden HANNEMAN en van LIEVENSZ, een woord van vereering wordt gewijd. 

Daarbij komt het uit, dat de Auteur met aandacht had gelezen het Hoftapiit, het 

gedicht van den notaris VAN DE VELDEN, den man onzer kloeke ELSKEN VAN 

HOUWENINGEN. 

Het is eene eigenaardigheid der bevolking van eene vorstelijke residentie 

of van eene daarmede afgewisselde lustplaats, dat zij de Leden van de Hooge 
Familie als van eene nauwere verwantschap beschouwen dan elders wonende 

landgenooten dit doen. Inzonderheid is zulks het geval, wanneer de geboorte van 

een Prins of Prinses als in haar midden heeft plaats gehad, de opvoeding als 

onder de oogen der stadgenooten verkregen wordt en elke beweging van het kind 

tot eene gebeurtenis aangroeit. Eerbied voor de storing der natuurlijke genoegens 
van het kind, bescheidenheid tegenover de vrijheid van een vorstentelg wordt 

eenvoudig niet in acht genomen, en in verkeerden ijver tornt men onwillens en 

onbewust aan het prestige van den hoogen rang. In Den Haag heeft men niets 

anders gedaan dan elders, en het is daarom bij VAN DER DOES ook te verklaren, 
dat hij van den jongen Prins van Oranje spreekt en van diens doen en laten in 

het openbaar gewaagt. Zoo WILLEM HENDRIK in Den Haag, buiten de heeren 

van de regentenpartij, geene andere medeburgers in Den Haag had, dan die hem 

gaarne verheven zagen tot den rang zijner voorvaderen, dan was er geen te 

vinden onder oud of jong, die hem vijandig was; dat getuigen de gebeurtenissen 
van 1672, zelfs datgene, wat door den Prins ??een execrabel faict" genoemd werd. 
Onze Dichter zorgt dus, dat in zijn boek over 's-Gravenhage en zijne ,,Vermaeck- 

lyckheden" te vinden zou zijn, wat van den zeventienjarigen jongeling viel 

mede te deelen. 

Zoo teruggetrokken deze Prins van Oranje steeds geweest is, begreep hij, 
dat het naar den volkszin was, zich te goeder gelegenheid, volgens zijn' staat 

en met zijne aangeboren ernsthaftigheid en deftigheid te vertoonen. Vandaar, dat 

eenige regelen gewijd zijn, in de beschrijving van het Voorhout, hoe S. H. den 

tour a la mode doet, tevoet of in zijne carosse, bij winterdag en sneeuw in de 

slede. Nog wil de Auteur doen uitkomen, hoe groot liefhebber de teere, kuchende 

1) Over de schildersfamilie MYTENS zal een uitvoerige studie in dit tijdschrift geplaatst worden. (RED.) - . -- .- - - - - 
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jongeling is van hetgeen een legeraanvoerder en edelman van den eersten rang 
in ridderlijke oefeningen moet beteekenen. Daartoe wordt de paardenstal met de 

rijschool op het Buitenhof geprezen, het valkenhuis en de hondenstallen, met een 

jachttafereel er bij. De Prins had toen reeds eenige jacht in Holland en begon 
te toonen, welk onderscheidend voorkomen hij aannam, als hij te paard den 

jachtstoet leidde, vol vuur en kracht, zooals hij was in de wildbanen van Dieren 

en het Loo, in de duinen langs de kusten van Holland, in de velden van zijne 
domeinen van Naaldwijk en Soestdijk, en bovenal op de slagvelden tegenover de 

Condes en de Turennes. Aardig is de beschrijving van den tuin, met zijne 

"grotten" en waterwerken, en de baan, waar men naar den ring rijdt ; deze werd 

gevonden aan den zuidkant van het Binnenhof, waar, onder Prins WILLEM V, 

het paleis gebouwd is, dat voor een gedeelte de vergaderplaats der Tweede Kamer 

is. Ook was op het Buitenhof een kaatsbaan, 

Soo na den eysch van 't spel gemaeckt en toegestelt, 
Dat ieder hier met groot vermaeck verliest zijn gelt. (Bl. 124.) 

De eerste drie Stadhouders, die sedert het ontstaan der Republiek aan het 

hoofd der zaken stonden, ontvangen hier in niet slecht gekozen woorden recht- . 

matige vereering. Daarom is het bevreemdend, dat als het eenige voorbeeld van 

geleerde Gorkummers ESTIUS genoemd wordt, die zich niet ontzien heeft den 

ellendigen moordenaar van Prins WILLEM te prijzen. Had VAN EST dat niet 

gedaan, zijn aangrijpend verhaal van den gruweldadigen moord, aan de Gorkumsche 

martelaars gepleegd, zou hier niet misplaatst zijn, te meer omdat onder de slacht- 

offers ook de goede pater MUSIUS geteld wordt, wiens jammerlijk uiteinde den 

grooten Oranje tranen deed storten. 

De veldheer MAURITS en zijn broeder "de stedendwingher" vinden ook 

hier hunne plaats; de eerste met eene aanteekening, die de opmerkzaamheid 

gaande maakt. Op blz. 126 staat, dat tot zijne leerlingen in de krijgskunde 
behoorde GUSTAAF ADOLF, "de Coningh van Sweden, die hier voor desen onder 

de Guarden heeft gelegen." 
Over den vroeg gestorven WILLEM II uit de dichter eene klachte, maar 

van diens leven zegt hij niets. In het algemeen was deze Prins ook meer betreurd 

na zijn dood, dan geeerd bij zijn leven en men heeft zich steeds bepaald tot het 

uitspreken van groote verwachtingen aangaande hem, waartoe zijne rijke begaafd- 
heden naar lichaam en geest dan ook aanleiding gaven. 

Tot de overige vorstelijke personen - zelfs de Winterkoning en zijn dure 

familie zijn nog niet vergeten - behoort ook WILLEDZ FREDERTK, stadhouder 
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van Friesland. Gelijk men weet, hadden deze heeren, wegens hunne hooge 

betrekkingen in den staat en in het leger, hun hotel in Den Haag; zij woonden 

op den Langen Vijverberg, tot de aanstelling va.n den Stadhouder-generaal in 1747. 
De hier vermelde Friesche stadhouder wordt gezegd, ,,nu onlanx overleden" te 

zijn; men houde echter in 't oog, dat hij reeds 31 October 1664 stierf aan de 

verwondingen, die hij zich door niet verklaarbare onvoorzichtigheid in een man 

van de wapenen had toegebracht met dezelfde pistolen, die langen tijd in het 

,Mauritshuis vertoond werden als de moordtuigen, waarmede de Vader des Vader- 

lands gedood werd. 

Wat hier, blz. 49 en 50, gezegd wordt van JOAN MAURITS den Braziliaan, 
en stichter van het zooeven genoemde Mauritshuis, het oorspronkelijke en in I704 

uitgebrande namelijk, bevestigt den lezer weder in de meening, dat deze Prins 

een beminnelijk en kundig man was; hij w.as opperbevelhebber der legers van 

den Staat, toen de Munstersche inval aanleiding gaf, dat de Stadhouder van 

Friesland zoo noodlottig omkwam; bovendien een man van smaak en een zeer 

ontwikkelden kunstzin. 

Wat de lezer van 's Graven-Hage in den Samensteller zal moeten prijzen, 
is zijne voorzichtigheid. Hij was jong en nog niet in het ambt, dat hem als 

regentenzoon was toegelegd. Maar hij leefde in een tijd, dat ieder eene wacht 

moest zetten voor zijne lippen, en schoon hij geen VONDEL was, hij was wijzer 
dan aller Nederlandsche poeten Meester. Hoe hij zijne Prinsgezinde meeningen 
aan den man bracht, zonder zich te branden, zal hij toonen. Nu is hij zeker, 
dat niemand hem verwijten kan, ,,'s Lants treurspel" vernieuwd te hebben, want 

hij staat vlak v66r de oude Ridderzaal op het Binnenhof, doch rept geen enkel 

woord van OLDENBARNEVELT. Komt hij aan 't Groene Zootje, dan prijst 

hij 't schavot, 
"dat hoogh vcrheven, 

Stact, om aen ieder een, een vry gesicht te geven, ' 
En duysenden rontom te laten sien. (bl. 53.) 

' 

Dat vindt hij zeer nuttig en rijk aan leering: . 

Want alsser over een het Vonnis wert gesproocken 
Soo straft men niet alleen, om datter straf toestact, ' 
Maer om meer and'ren af le schricken van het quaet. (blz. 54.) . 

Ook is hij ingenomen met het tuchthuis, waarvan voor jongelui van aanzien, 
dames en heeren, meer gebruik werd gemaakt dan men vermoedt, v66r het raad- 

plegen der besluiten van de stedelijke overheid, zelfs van Den Haag. Eenigszins 
bekender zijn deze regels : , 

- die haer goede naem, en eer sloegh in de wint, 
Die sit hier voor de kost den gantschen dach en spint. (blz. 83.) 
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In den tijd, dat de kerk en hare leer eene zaak was der regeering, die te 

zorgen had voor de handhaving van datgene, wat eenmaal bij hare besluiten de 

ware Gereformeerde Christelijke religie zou zijn, behoorde deze hoogere aangele- 

genheid tot eene poezie, als die thans besproken wordt. Als een regent in 

vooruitzicht, mocht hij zelfs niet in de verte verdacht zijn van onrechtzinnigheid. 
In JAN DE WITT, dien wij thans mogen beschouwen volgens de voor het nage- 
slacht ter openbare kennisneming geopende stukken als een vriend en vereerder 

van SPINOZA, ontdekken wij niet minder rechtzinnigheid, wanneer hij bezig is 

onderzoek te doen naar de orthodoxie van iemand, die voorgedragen is tot een 

ambt, waarvoor hij naar het oordeel van den Raadpensionaris-zelf volkomen 

geschikt is, en dat naar onze meening met zijne kerkelijke overtuiging niets te 

maken heeft. VAN DER DOES toont zijne zuiverheid door bij gelegenheid iets 

onaardigs te zeggen, aangaande de Roomsche afgoderij en laat niet na eene 

zalvende overdenking in te lasschen, als hij zijne lezers voorbij de deur laat 

gaan van VOLLENHOVE, VAN DER LINDEN en DE LANDTMAN. De eerste, die slechts 

een paar jaar vroeger was gekomen, noemt hij "een vollen oven Van heyligh 

Vier", een goed man en een geprezen dichter. De tweede had vier jaren gearbeid 
in den Haagschen wijngaard; hij moet een bescheiden man geweest zijn. Immers 

toen eene "still" Juffrouw vraagde, of Mijnheer geen der predikanten uit Den Haag 

was, bevestigde hij dat met de bijvoeging, "dat hij daar de minste der broederen was". 

Zuster, die de Eerwaarden kon taxeeren, al waren zij haar persoonlijk niet bekend, 
antwoordde toen in hare heilige eenvoudigheid: ,,O, Dan is UE. dominus VAN DER 

LINDEN." Maar THADDEUS DE LANDTMAN was van een andere stof. Hij was 

te Delft, zijne vorige standplaats, zoo hevig uitgevaren tegen de regeering, die 

naar zijne meening den Prins tegenwerkte, dat hij c o r a m had moeten komen 

en in Den Haag moesten de Staten hem kennis geven, dat hij zich te voegen 
had naar de inzichten der Overheid. Van SIMONIDES, den buurman van VOLLENHOVE, 
vermeed hij te gewagen, en het zou ook gevaarlijk zijn geweest den heethoofdigen 
Prinsman te loven, die den moord der heeren DE WITT op den kansel "de wrake 
Godts" geliefde te noemen. De wijdloopigheid van onzen schrijver over deze 

onderwerpen teekent zijne eeuw; zijne tekstvastheid blijkt afdoende uit zijn Gees- 

telijck en Wereltlijck Tyt-verdryf. 
' 

. Wanneer de deurwaarder JACOB HENNIN in 1681 en latere auteurs, op 
het voorbeeld van onzen VAN DER DOES hunne beschrijving van Den Haag in 

den vorm eener wandeling kleeden, behoeft niemand hunner te betwijfelen of de 

eerste belanghebbende lezers haar kunnen volgen. Hetzij het plan der hofplaats 

aanleiding geeft om op een paar of meer wandelingen het merkwaardige te zien, 
iets dat volgens verscheidene plattegronden volstrekt niet overal het geval is, 
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of wel dat de voorbeeldelooze geoefendheid der inwoners die wijze van beschrijving 

doenlijk maakt; de methode is bij herhaling met goeden uitslag beproefd. 

Wij willen dus enkele punten overnemen, die aanleiding geven tot eene 

bijzondere opmerkzaamheid. 

Op het Buitenhof staat de wandelaar in al den glans zijner nationaliteit te 

kijken, klokke vijf uren in den zomer en twee uur vroeger in den winter, want 

. - - hier werdt alle dagen 
Een Bende Ruyteren seer heerlijck opgeleyt. 

. Die blijft hier op het Hof om by de handt te wesen, 
En sooder ongeval of onlust was geresen, 

. Die dadelijck ter neer te leggen, enden Haegh 
By nacht soo veyl en vry te maken, als by daegh. 
Vier sijnder in getal, soo uytgelese knechten, 
Soo wel te Paerdt, soo wel-geoeffent in het vechten, 
Dat moog'lijck onder al het volck van desen staet, 
Sich niemant beter op de wapenen verstaet. 

. Soo doet men haer in tijdt van vree ten strijdt bereyden, . En dickmaels uyt den Haegh in vlacke velden leyden, - Om haer te oeff'nen, en te vechten onder een 
Met loos geweer, als off sy met haer vyandt stre?n, 

(blz. 120.) 

Wij hebben dus hier te doen met de voorproef van een Haagsch keur- 

corps, dat op den rampzaligen 20 Augustus 1672 getoond heeft, in hoeverre het 

in staat was een tumult "dadelijck ter neer te leggen". Op het Binnenhof ku°am , 

de wandelaar 

- - na den Noen de Guarden op sien trecken, 
De bloem en 't puyck van al het Krijgs-volck van den Staet, 
Waer op een Overste sich buyten sorgh verlaet. 
Vier Benden sijnder, die noyt uyt den Haegh vertrecken, 
Ten sy by groote noodt, die tot een lijf-wacht strecken 
Van Hollants hooghste macht, en wettig' Ov'richheyt: 
Die haer betaelt, en haer alleen de wetten seyt. (blz. 131.) 

Men ziet dus, dat de Dichter het kenmerk eener lijfwacht verstaet: die 
vier compagnieen maakten de garde uit der Staten van Holland, omdat die hunne 
betaalshecren waren. De menschen hadden destijds hunne redenen om te spreken, 
van eene keurbende. Woorden blijven vaak in de taal leven, ook bij het veran- 

deren hunner beteekenis. 

Wanneer wij de niet zeer korte beschrijving der vischmarkt lezen, ont- 

moeten wij daarin tooneelen, die BREDERO' met oneindig levendiger kleuren 
schilderde voor de tijdgenooten der grootouders van den Haagschen dichter. Wat 
onze straatwandelaar verder hier en daar opmerkte, zullen wij ten deele hier aanduiden. 
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Bij het zien der logementen van de stemhebbende steden, die in de hooge 

vergaderingen te 's-Gravenhage "sessie ende voix" hadden, heeft VAN DER DOES 

veel lof over. Inzonderheid komt hij terug op de grootheid van Amsterdam, dat 

alleen in pracht en schoonheid Den Haag overtreft. Dordrecht geeft hem aanlei- 

ding om op bescheiden wijze iets aangenaams te zeggen van enkele zijner inboor- 

lingen, en hij heeft zeker het oog op zijne geleerde ooms VAN DEN HONERT, als 

hij, na de beide DE WITTEN genoemd te hebben, op blz. 47 schrijft: 

Dees, en meer anderen, heeft dese Stadt gegeven, ., 
Die door haer wetenschap tot Ampten zijn verheven. 

Ook Haarlem wordt geprezen, wegens COSTER en "Kenr,ava", de Capteyn 
KENAU onzer verhalen; de Dichter is geen oordeelkundig geschiedschrijver en 

volgt zijne troebele bronnen zonder eenig voorbehoud. Schiedam is nog niet de 

stad der jenever, maar is rijk in haringbuizen. Ook verzwijgt hij HUGO DE GROOT, 
als hij diens geboortejaar vermeldt; van de Goudsche glazen heeft hij geen over- 

dreven voorstelling; BEILING heeft hij te Schoonhoven breed uitgeteekend ; niet 

alleen te Rotterdam brengt hij ERASMUS in herinnering, maar ook in Gouda, in 

welks buurt hij een kloosterling van Stein was. Leiden is groot door zijne laken- 

w-everijen en VAN DER WERFF; Brielle is terecht zijn "eersteling der vrijheid", 
maar van de daar gepleegde onmenschelijkheden, die hare onafhankelijkheid hebben 

ingewijd, geen enkel woord. 

Het Haagsche raadhuis, door hem gaarne als het huis van Brederode 

vermeld, doet hem de inrichting van den magistraat ter sprake brengen. Het 

valt daarbij in 't oog, hoe opzettelijk hij van het thesaurierschap spreekt. Van 

het gebouw en zijne merkwaardigheden zegt hij niets. Er is twijfel of hij wel 

volkomen bekend was met dc inrichting van het bestuur der Hofplaats. 
Reeds op blz. 46 en 47 wordt de dag van Chattam uitvoerig beschreven; 

doch nergens is melding gemaakt van den vrede te Breda; derhalve wel het 

gebeurde op den 12 Juni, doch niet van den 29 Juli 1667. De bladen moeten 

evenwel den 26 September van dit jaar afgedrukt geweest zijn en zeker sinds 

geruimen tijd, daar het octrooi der Staten om het dichtwerk alleen te mogen 
drukken van laatstgemelden datum is. Wat HUYGENS van zijn Hofwijck schrijft, 
moet niet letterlijk opgenomen worden: het "uno spiritu fundebam" blijkt uit zijn 
dichtwerk niet. Er bestaat niet de geringste zwarigheid om ook van 's Graven- 

Hage te denken, dat enkele onderdeelen niet in hunne tijdsorde zijn opgesteld, 
maar dat zij zijn ingevoegd, waar de Auteur op zijne wandeling of in den gang 
der gedachten een stukje rijms de plaats daarvan achtte te zijn. 

De heeren DE WITT waren op het toppunt hunner macht, toen dit boek 
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onder de menschen was. Het vermeend of werkelijk aandeel van den Burgemeester 
CORNELIS in den zeetocht van Juni, de vaststelling van het Eeuwig edict van 

5 Augustus 1667, weldra de triple alliantie en de vrede van Aken maakten den 

Raadpensionaris machtiger dan hij ooit geweest was. Als een boos voorteeken 

van naderende onheilen kwam reeds den i Juli van het volgende jaar de sterfdag 

zijner 32-jarige gade, en eer de wereld vier jaar ouder zou zijn, moesten de 

verminkte overblijfselen van beide eenmaal zoo machtige heeren in de diepste 
stilte en steelsgewijze nedergelegd worden in den graf kelder van WENDELA 

BICKER. Maar toen VAN DER DOES op zijne wijze beider verdiensten huldigde, 
kon dit zonder gevaar geschieden; vooral omdat de dichter van moederswegen 
een Dortenaar van afkomst was. Zijn oom JOHAN VAN DEN HONERT was de 

ambtgenoot van CORNELIS DE WITT en de verhouding der beide familien was 

zoodanig, dat de volle neef van VAN DER DOES de echtgenoot geworden is van 

MARIA, de oudste dochter van den grooten Raadpensionaris. Dc dichtcr uittc dus 

gevoelens, die niet vreemd waren aan persoonlijke betrekkingen. 
Hoe berekend de jonge poeet ook moge geweest zijn om zich in zulke 

moeilijke tijden niet te compromitteeren, geheel vrij van Prinsgezinde neigingen 
was hij niet. Zijn eigen werk, hem als een stuk van overtuiging door een be- 

schuldiger voorgehouden, zou hem ongemeen bezwaard hebben. 

Doorluchte Vorst, 
Gae voort en staet noyt op den weg der deugden stil, 
Soo sal geluck en eer u volgen t e g e n s w i 1, 
En soeckende, schoon dat ghy haer niet quamt te soeken, 

Let op het goet belcyt, en op de groote daden 
. Van MAURITS, en staet oock na sulke Lauwre bladen, 

Vergeet niet hoe dat sich uw Grootvaer in het Velt 
Heeft m:nigmael voor 't Lant in groot gevaer gestelt, 
En al wat datter meer is loffelijcx bedreven 
Van u Vooroud'ren, laet u dat een prickel geven, 

.. En tot een voorbeeldt zijn. 

Uw Deucht, u groot gemoet, u Ed'len aerdt beloven 
Alree wat ongemcens : Godt zy v rechterhant 
En spaer u lang tot dienst van Kerck, en Vaderlant. 

blz. 129, 130. 

Aldus wenschte VAN DER DOES den jongen Oranje het Kapitein-generaal- 

schap en stadhouderlijk bewind toe en wel in de mate van roem, zooals zijn 
Oudoom en zijn Grootvader dien verworven hadden. Alleen eene onberekenbare 

tusschenkomst van gebeurtenissen kon de macht van den Raadpensionaris en de 

tegenstanders der eenhoofdige regeering van den Prins verpletteren, en niemand, 
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Staats- noch Stadhoudersgezinde kon toen weten, dat de diepe val van de Staats- 

gezinden op dat oogenblik slechts op zoo korten afstand genaderd was. 
' 

Niemand zal zich eene beschrijving van Den Haag kunnen voorstellen, in 

den vorm van eene wandeling, waarop de merkwaardigheden der Hofplaats den 

lezer voor den geest gebracht worden, zonder een bezoek aan Scheveningen. 
Vooral kon dit niet gemist worden in dit dichtwerk, omdat de tijd, waarin het 

voltooid werd, de tweede zomer was, dat de nieuwe weg, de vernuftige uitvinding 
van den vernuftigen HUYGENS, door tallooze personen, inwoners en vrienden, 

bereden en bewandeld werd. Als dichter toont onze schrijver hier zijne middel- 

matigheid. Noch de wonderen der machtige zee, die de meest onpoetische natuur 

iets mededeelt, gelijkende op een indruk van het verhevene, noch herinneringen 

opgewekt door onze grootheid, op dat oogenblik zelf geopenbaard in een bloedigen, 
maar roemvollen wateroorlog, blijken onzen Auteur te hebben aangegrepen. Het 

hoogste, waartoe hij het brengen kan, is een vischmaal. Als Hagenaar had hij 
den zeilwagen van Stevin moeten beschrijven, met zijne doorluchtige passagiers, 
de beide Nassau's, met hun overwonnen en krijgsgevangen gast, MENDOQA, den 

admirant van Arragon. Op den weg zelf had hij den zeven jaar vroeger 
overleden aanlegger van Zorgvlied moeten herdenken, ,aller dicht'ren besteva6r", 

gelijk HUYGENS hem betitelde, ook al meenen wij hier weer een bewijs te vinden, 
dat CATS niet zoo algemeen geacht was, als hij bij opeenvolgende vereerders 

zijner gedichten in aanzien bleef. 

Andere tochten naar buiten beschrijft VAN DER DOES niet: hij bespaart 
ons welwillend de onsmakelijke legende der gravin VAN HENNENBERG en haar 

vruchtbaar moederschap. Aan het beroemde Bosch behoefde hij als aan eene 

wandeling niet eens te denken. Wat wij daaronder verstaan, heette toen de 

Wildernisse; niet omdat het een woestenij was, maar in de beteekenis van een 

boschrijke streek, die veel wild bevatte. Twee menschengeslachten later was het 

nog verre van eene wandeling; op klaarlichten dag werden toen een advocaat met 

zijne dames, die zich onvoorzichtig daarin gewaagd hadden om de schoonheid van 

het geboomte te bewonderen, door boosdoeners beroofd en uitgeschud en brachten 

er nauwelijks eer en leven af. Opmerkelijk is hier weder de onjuistheid, waarmede 

de ligging van dorpen buiten de hofplaats ten opzichte van de windstreken bepaald 
worden. Gelijk het Noord-, West- en Zuideinde - het laatste praktischer de 

Wagenstraat verdoopt - reeds verkeerd zijn, ligt Scheveningen ten Westen, het 

Bosch ten Nocrden en zoo verder, alles een halve windstreek verkeerd: Dit is, 
onverklaarbaar genoeg, ook elders niet nauwkeurig. 

Het Voorhout krijgt zijn ruim aandeel, en wie het in onzen tijd zoo goed 
als eenzaam en verlaten aanschouwt, verwondert zich, dat CONSTANTER het eene 
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halve eeuw vroeger schildert als krioclende van menschen, paarden en wagens, 

gedurende de vier getijden des jaars, en in de morgen-, middag- en avondstonden 

van den dag; VAN DER DOES had het zoo gekend en nog in de achttiende eeuw 

ontbrak daar niemand van de maatschappelijke klasse, die daar den jongen Prins 

WILLEM HENDRIK eerbicdig had gegroet. 
Alleen de dichter van 1667 was niets vooruitgegaan, vergeleken met zijn 

uitnemenden voorganger van 1622; het spreekt van zelf, dat zijne alexandrijnen 
verre beneden den zangerigen vorm van het schoone Batavia Tempe bleven van 

den 27-jarigen CONSTANTER, die zijne eerste schreden in hetzelfde Voorhout gezet 
had. Zijn navolger heeft dan ook de denkbeelden van zijn model op trouwe wijze 

gevolgd. De vrijages bij dag en avond, pronk en praal, rijden en rossen, com- 

plimenten en galanterie6n, opsnijderijen en vorstelijk betoon van rang en waar- 

digheid, alles hetzelfde: zoo grootouders, zoo kleinkinderen; zelfs de boerenlui, 
die dat alles aangapen, hebben zich door hun even nafcf nakroost doen vertegen- 

woordigen. Intusschen hebben wij de onwraakbare getuigenis, dat hier af en toe 

eene plaats van samenkomst was, waarvan de beschrijving de pen van een 

geschiedscbrijver eer zou aandoen, die ons een beeld wilde maken onzer grootheid 
in de zeventiende eeuw, waarvan Den Haag het tooneel was. 

' De bestrating van den weg naar Delft, van het Zieken tot de Hoornbrug, 
was een van de nieuwste dingen in den tijd, toen VAN DER DOES schreef. 

Voortaan kon men even gemakkelijk, en zonder bezwaar voor paarden en voer- 

tuigen te Rijswijk komen, als de in December 1665 voltooide Zeestraat toeliet 

m Scheveningen te bezoeken. Van zulk een tochtje naar het fraaie Westlandsche 

dorp met zijne talrijke buitenplaatsen, aan de aanzienlijkste Hagenaars behoorende, 
maakt hij dan ook een tafereel. Aan het huis Nieuwburg, uit de eerste jaren 
van FREDERIK HENDFII?.'s stadhouderschap, later voor het huis te Naaldwijk, 

Honselaarsdijk, een weinig verwaarloosd, om wereldberoemd te worden door het 

congres van 1697, brengt hij een bezoek en geeft daaraan den teekomenden lof. 

Over den stal van Prins MAURITS is hij niet duidelijk en spreekt er van als iemand, 
die onzcker is van zijn onderwerp, en wie hem zonder inlichting van elders leest, 
zou denken, dat de heerlijke stichting van FREDERIK HENDRIK de prinselijl<e 

stalling van zijn broeder en voorganger heeft vervangen. MAURITS' stoeterij en 

rijschool, welker dagelijksch bezoek bij winterdag dezen in Februari 1623 bijna 

noodlottig geweest was, was vooraan in 't dorp te vinden, juist tegenover het 

voormalig koor der kerk,.. Het gebouw aan de dorpsstraat heeft nog het prinsen- 

wapen in den gevel en, wat lang de gemeenteschool geweest is, heette voorheen 

piqueurs-school van Syne Excellentie". Tusschen beide gebouwen in was 

eene ruimte groot genoeg om de paarden zich vrij te zien bewegen. 
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Overeenkomstig de burgermansachtige manieren, die aan onze eerste regen- 

tengeslachten eigen was en die hun later meermalen verweten werd, komt hier 

ook eten en drinken te pas. Wat CATS, HUYGENS en WESTERBAEN zou opge- 

wonden hebben, bracht ook den jongen dichter in verrukking. Daarom wijdt hij 

een paar bladzijden aan den roem van den Rijswijkschen waard, dien hij ROMEIN 

noemt en wellicht niet anders kende. Men weet dat een man van het herber- 

giersvak destijds den gewonen bijnaam van r o m e i n droeg, omdat hij de 

"romers" vulde. - 
' 

Tot afwisseling verhaalt hij, hoe geschikt de weg is om dien in eene 

arrenslede te rijden, mede na eene goede hartsterking genoten te hebben. Als 

jongh-gesel, schoon op het punt van te trouwen, laat hij niet na, eenig verhaal te 
doen of nuttige voorschriften te geven, op welke wijze een welopgevoed jonkman 

zijne galanterie aan de dame in de slee moest betoonen, om alzoo door goed overleg 

de voorzichtige en heel slimme jonkvrouw voor zich te winnen en haar tot een 

huwelijk te bewegen, natuurlijk met hem, die het voorrecht heeft haar te begeleiden. 

Op dergelijk vermaak komt hij elders terug; hij had zeker goede herinne- 

ringen van den laatsten winter. Het sledevaren had dit nog buiten hetgeen het 

aan den pronker en opsnijder door pluimen en bellen, verguldsel en bontwerk 

kan geven in de toenmaals wat ruwere eeuw voor, dat de huurder der slee zorgde, 
dat zijne dame "van ondr'en en van boven" er warm in zat, en dat hij het paard 
zoo hard ranselde als hij bij machte was te doen, met de zweep, hem door den 

eigenaar of verhuurder, die mende, tot dit beulenwerk afgestaan. Aan die ver- 

tooningen in de straten van Den Haag, voornamelijk in het Voorhout, passen nu 

de vermakelijkheden van het veldijs in den Zusterpolder, waar lang de beminnaars 

van schaatsenrijden en daarmee verwante oefeningen te vinden waren. Als de 

schrijver niet zijne studie van het onderwerp uit SIX VAN CHANDELIER gehaald 

had, dan kon hij gerust zijn, dat groote dichtergaven niet vereischt worden tot 

de beschrijving van deze winteruitspanningen. 
Onze jonge dichter is philosophisch genoeg om over sommige zaken zede- 

kundige overwegingen in zijne stadsbeschrijving te voegen, en eerlijk genoeg om 

door een aantal citaten te erkennen, dat hij zijne wijsheid aan die der Oudheid 

heeft ontleend. Hooren wij hem eerst over het thema : Aanzien wordt thans door 

geld, niet door verdienste verworven. Nadat hij verhaald heeft, hoeveel prijs 

gesteld wordt op de eer van de vaderstad van HOMERUS te zijn, luidt het: 

, Soo wierden in die tijt de Dichters en Poeten 
_ Geacht; soo wiert verstant naer zijn waerdy gemeten, 

. 

Doen klonck de reden en de wijsheit, maer nu 't gelt, .. 
. 

. Dat als een Coningin de werelt wetten stelt: 
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Dat stom is, en nochtans met wondre kracht kan spreken: 
Dat door de sterckste wacht, en mueren heen kan breken; 
Dat als de liefde, en ecn tweeden blinden God 

, De wijse veeltijts haet, en gunst toont aan den sot. 
Want geeft het edel bloet, of d'eer door deucht verkregen? 

. Die nu maer gelt heeft, is om geen van beyd verlegen, 
De naem van Prins, of Graef, voor dees de loon en hoop, 

' . 
Der deucht, is hedensdaeghs voor weynig gelt te koop. (blz. 79.) 

. 

Voor deze scherpe beoordeelingen, waarmede de leden der regentenge- 

slachten, al waren zij ook niet van de nederigsten, van harte instemden, had hij 
het gezag ingeroepen van TACITUS, OVIDIUS, PLAUTUS en HORATIUS, die allen 

wisten te spreken van eene diepverdorven maatschappij. 

Andermaal vindt hij gelegenheid om hierop terug te komen, en het luidt aldus: 

Vervloeckte giericheyt; kont gy ons soo verblinden ? 
Dat yemant meer vermaeck in gelt, als deucht kan vinden ? 
In rijckdom als verstant: Waer gaen de tijden heen ? 
De wijsheyt wordt van 't gout verdrongen en vertreen. 
Voor desen wast een deucht de rijckdom te verachten, 

° 
_ , 

En klaer bewijs van seer hoochdravende gedachten : . 
' 

_ Die nu niet meer begeert als de natuur gebiedt, . Die is een boer, en verstaet de werelt niet. ' 
Die raeckt tot ampt met eer, die vindt het Hof gesloten : 

. 

IT gebieden is niet meer voor Wyzen, maer voor grooten: .. ' 

Men siet na geen verstant, of hoe dat yemant leeft, - 
. Maer hoe veel Knechts hy voedt, maer hoe veel lants hy heeft. 

(blz. 114.) 

CICERO, SENECA, OVIDIUS en JUVENALIS hadden voor eeuwen hetzelfde 

gezegd en ieder die de opkomelingen onder de tijdgenooten van onzen Dichter 

uit onze maatschappelijke historie kent, zal getuigen, dat hij gelijk had. Hij brengt 
ons de legenden van Cincinnatus en Poplicola in herinnering en beklaagt best 

diepe vooral onzer oude eenvoudigheid : 

Die eeuwen zijn voorbij, die deuchdcn zijn verdwenen, - . 
Die houten hutten sijn al lang in marmersteenen 
Verandert, en het Gout heeft als een Coningin, 

. 

. De deucht verbannen, en de gansche werelt in, 
Maer het is sonder vrucht hier langer van te spreecken: 
De werelt leyt te diep versmoort in die gebreecken, 

' 

Het is het dorre strandt geploegt: 't is de Moerjaen , . 

Geschuert, daer noyt het suart met wasschen af sal gaen. 
De zee, die gaet te hoogh, die vloet is niet te weeren. (blz. I I5.) 

Een ander menschensoort, niet minder dan de parvenus bij den Burge- 
meesterszoon buiten achting was, niet de echte edelman, maar de nagemaakte 

. 
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Adel. De Haagsche wereld van dien tijd had er een rijken voorraad van: 
militaire avonturiers, diplomatieke handlangers en voorts lieden die door een 

zeker vertoon van uiterlijk zich aanzien dachten te geven, zoowel om te voldoen 

aan eene zwakhoofdige ijdelheid als om zeker doel te bereiken bij argelooze jonk- 

vrouwen, liefst bemiddelde weezen of erfdochters. Hunne geldmiddelen waren 

klein, hunne aanmatigingen zeer groot. Die personen konden niet leven met hen, 
die te voet gingen; paard en rijtuig konden zij niet ontberen.. Dat staat onzen 

schrijver tegen; zelfs afkomst en voorouders zijn hem niets. 

Den rechten Adel die bestaet in deucht, geen saken, . 
- Die yemandt buyten haer eerwaerdigh konnen maken; . 

Al wie op rijckdom, al wie op geslachten siet, 
Die volght de schaduw, maer hy heeft het lichaam niet. 
Schoon Ghy Paleysen toont, en beelden half versleten, 
Of door den ouderdom der jaren opgegeten, 
En seght, dat is het Hof, of 't beelt van sulck een Helt, 
Die ghy den derden, of den vierden van u telt : 
Dees was cen Nestor, of een Cicero in 't spreken, 
Dees heeft in 't open veldt sijn vyant noyt geweken, 
Die heeft voor 't Vaderlandt gegeven goet en bloet, 

. En noyt gewanckelt in de grootste tegenspoet; 
Die hebben wy in zee op 't bedt van eer sien sterven, . 
En met sijn vyants bloedt de soute baren verwen, . , 

' 
' Die heeft sijn Borgeren geen minder dienst gedaen ' 

Dewijl hy als een Leeuw de Vryheyt voor dorst staen, 

. Wat baet u haeren roem en loffelijcke daden ? 
Soo ghy haer spoor niet volgt, ghy zijt er mee beladen, 
Het is gelijck een licht, dat al uw doen ontdeckt, .. 
En u tot grooter eer, of vuyler schanden streckt. (blz. 86.) 

De denkbeelden in het laatste viertal regels stemmen overeen met plaatsen 
uit JUVENALIS, OVIDIUS en SALLUSTIUS. 

Als een welopgevoed, levenslustig jonkman en die op het punt staat van 

te trouwen'heeft VAN DER DOES enkele buien, dat hij erotisch is, en dit is zijne 
zwakke zijde niet. De Dieren -- want in de beteekenis van jonge vrouwen, 

meisjes, zelfs van ongehuwde juffrouwen was dit woord in de zeventiende eeuw 

nog algemeen - de Dames mocht hij met zekere bekwaamheid bezingen, als hij 
ze liet wandelen en minnekoozen in 't Voorhout, naarmate van het uur, waarop 

hij er ons mede bekend maakte. Op de Bloemmarkt moet hij heel thuis geweest 

zijn, daar hij geoefend is in al de manoeuvres der jongelui, die bij de altaren 
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van Flora ook op die van Eros offerden. Het opmerkelijkste voor ons is het 

tafereel in het Halstraatje, zoo geheeten, omdat de hal oudtijds was, waar nu 

het hoekhuis der Hoogstraat is. Daar woonden de Fransche kramers, de koop- 
lieden in kleine artikelen, door hen en hunne klanten galanterieen genoemd, 
omdat daarmede de heeren aan de schoonen van den hoogeren stand hunne 

galanterie betoonden, door het koopen en aanbieden van soms vrij kostbare ge- 

schenken ; voor het ontvangen dezer dure liefhebberijen vaceerden jonge dames 

op gezette uren, en vulden de hleine winkels en het enge steegje, nog meer dan 

wij het gezien hebben, voor den aanleg der Gravenstraat. 

Schoon het een algemeen gebrek was der poeten van de zeventiende eeuw, 
zelfs van de overigens smaakvolste schrijvers, kunnen wij, naar de zienswijze van 

onzen tijd niet goedkeuren, dat onze Dichter zich ergerlijk aan eene onbeschei- 

denheid schuldig maakt. Hij ontsluit de kleedhamers der zwakke kunne, open- 
baart daar al de verborgenheden van tooi, opschik en schoonheidsmiddelen, en 

onttakelt de jufferschap zooverre, dat wij hem in zijne ontleding niet wenschen 

te voIgen. 

Wij weten te weinig, in hoeverre de schrijvers van den vroegeren tijd 
zich bij hunne uitgaven lieten bijstaan door een daarvoor beloonden corrector 

van beroep of dit werk lieten verrichten door geocfende vriendenhanden, om over 

de bekwaamheid van onzen dichter in taal en rijm uitspraak te doen; maar over 

zijn werk valt niet te klagen. 
De uitdrukking e e n reis maken, blz. 49, in de beteekenis van reizen, 

en niet van de bekende oefening op de landkaart, blijkt dus niet zoo modern te 

zijn als het gebruik van e e n e w a n d e 1 i n g make. Het veelvuldig bezigen 
van deze uitdrukking voor het woord c> a n d e l e n: in de laatste jaren zijn zelfs 

schoolkinderen tot aanleggers van parl;en verheven en tuinbouw-architecten ge- 
worden. Toch ziet men weder, hoe oud het nieuwe kan zijn en wij willen den 

auteur dezer regelen: 

Daer siet gy dat gebouw, en Princelijck Paleys . 
Van lblAU RITS, dat alleen is waerdigh o m e e n r e y s 
T e m a e c k e n nacr den Haegh 
.......................... 

niet lastig vallen, omdat hij een rijmwoord noodig had en dat de maat 

dit vorderde. 
' 

De beoefenaar van onze letterkundige historie zal na den vreemdsoortigen 

regel op Dominee VOLLENHOVE, ,,een vollen oven van heiligh Vier", blz. 67, 

opmerken, dat VAN DER DOES bekend was met de oorspronkelijke uitgaaf van 
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De Kruistriomf, ons veelal eerst uit den druk der verzamelde Poezy, 1686, onder 

de oogen gekomen. 
De volgende verzen mogen aantoonen, hoe hij zich door de moeilijkheden 

van het rijm nie? liet afschrikken: , 

Gorinchem, . 
Een wel gelege plaats, die Holland kracht en geeft, 
En in den Staet versch]jnt, daer zy nu d'achtste stem heeft. 

(blz. 72.) 
' 

. een Cappeleken, van overoude tijden 
Voor Sint-Niclaes gebout: doen was 't een geest'lyck kluis, 
Nu is 't verandert in een Hal, en vleeschlyck lzuys. 

(blz. 105.) 

. ' Soo streckt dit Noorder-endt noch uyt tot aen de Hoogstraet, 
Meest recht, maer hier en daer by-na gelijck een boog staet. 


